Zarządzenie nr 54/2018/2019
Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie
z dnia 6 maja 2019 r.
w sprawie zasad trybu i zasad funkcjonowania procedury antyplagiatowej
oraz sposobu korzystania przez Akademię Ignatianum w Krakowie
z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA)
Na podstawie art. 23 ust. 2 w zw. z art. 76 ust. 4, art. 347 ust. 4 oraz art. 351 ustawy z dnia 20
lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.),
a także na podstawie art. 15a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1191 z późn. zm.), zarządzam co następuje:
§1.
1. W Akademii Ignatianum w Krakowie (zwanej dalej AIK) wprowadza się obowiązek
kontrolowania pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu
Antyplagiatowego (JSA) współpracującego z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac
dyplomowych prowadzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2. Procedurą kontroli prac dyplomowych z wykorzystaniem JSA objęte są wszystkie prace
dyplomowe przewidziane programem studiów wyższych realizowanych na AIK. Procedura
antyplagiatowa z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego ma
zastosowanie do wszystkich prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich oraz
końcowych prac na studiach podyplomowych) powstających w uczelni.
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§2.
Zgłoszenia pracy dyplomowej do analizy w JSA dokonuje promotor.
Student przy przygotowaniu pracy dyplomowej ma obowiązek przestrzegać prawa
autorskiego i zasad ochrony własności intelektualnej, a także zobowiązany jest dołożyć
wszelkich starań, aby jego praca była samodzielna.
Tekst pracy dyplomowej przekazany promotorowi do weryfikacji w JSA, teksty pracy
dyplomowej w postaci wydruku oraz tekst w postaci pliku elektronicznego muszą być
identyczne. Odpowiedzialność za samodzielność przygotowania pracy dyplomowej
z zachowanie praw własności intelektualnej oraz identyczność wszystkich wersji pracy
ponosi student.
Pozytywny wynik kontroli antyplagiatowej jest warunkiem dopuszczenia studenta do
złożenia pracy oraz pozytywnej oceny pracy przez promotora.
Nadzór nad stosowaniem Procedury antyplagiatowej sprawuje Dziekan.

§3.
1. Tryb i zasady postępowania antyplagiatowego określa załącznik do niniejszego
Zarządzenia.
§4.
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc obowiązujące zarządzenie
nr 5/2014/2015 Rektora Akademii lgnatianum w Krakowie z dnia 10 października 2014
roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego określającego zasady
funkcjonowania w Uczelni Systemu Plagiat.pl oraz zmianie ulega oświadczenie
o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej.

Ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ
Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie

Załącznik:
-

Procedura antyplagiatowa w Akademii Ignatianum w Krakowie

Kraków, dnia 6 maja 2019 r.

Procedura antyplagiatowa w Akademii Ignatianum w Krakowie, stanowiąca załącznik do Zarządzenia
nr 54/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 6 maja 2019 r.

Procedura antyplagiatowa w Akademii Ignatianum w Krakowie
1.
2.

Procedura antyplagiatowa określa tryb i zasady postępowania Antyplagiatowego
obowiązujące w Akademii Ignatianum w Krakowie

Procedura antyplagiatowa z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego ma
zastosowanie do wszystkich prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich oraz końcowych
prac na studiach podyplomowych) powstających w uczelni.
3. Pozytywny wynik kontroli antyplagiatowej jest warunkiem dopuszczenia studenta do złożenia
pracy oraz pozytywnej oceny pracy przez promotora.
4. Ostateczna decyzja w tej kwestii należeć będzie do opiekuna pracy, zaś JSA służy jedynie jako
wsparcie przy weryfikacji pracy dyplomowej.
5. Tekst pracy dyplomowej w wersji ostatecznej student zapisuje w postaci pliku elektronicznego
w formacie: .txt, .pdf w wersji edytowalnej, .doc, .docx, odt., .rtf i dostarcza go promotorowi
pracy.
6. Tekst pracy dyplomowej przekazany promotorowi do weryfikacji w JSA, teksty pracy dyplomowej
w postaci wydruku oraz tekst w postaci pliku elektronicznego muszą być identyczne.
Odpowiedzialność za samodzielność przygotowania pracy dyplomowej z zachowanie praw
własności intelektualnej oraz identyczność wszystkich wersji pracy ponosi student i potwierdza to
podpisując oświadczenie, co potwierdza oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do procedury
antyplagiatowej w AIK.
7. Promotor ma prawo nie przyjąć pracy dyplomowej zawierającej błędy merytoryczne i/lub
formalne.
8. Promotor pracy przeprowadza procedurę antyplagiatową według wytycznych Jednolitego
Systemu Antyplagiatowego w terminie 7 dni od przekazania mu pracy przez studenta.
9. Po wygenerowaniu raportu podobieństwa w JSA Promotor dokonuje jego analizy, kwalifikując
prace dyplomową jako:
a) „pracę niebudzącą wątpliwości” i w związku z tym, niewymagającą podjęcia dalszych
czynności sprawdzających
b) „pracę budzącą wątpliwości” i w związku z tym wymagającą podjęcia dalszych czynności
sprawdzających, jeżeli zachodzą przesłanki określone w ust. 8.
10. Praca dyplomowa jest uznana za pracę „budzącą wątpliwości” i w związku z tym wymagającą
podjęcia dalszych czynności sprawdzających z punktu widzenia występowania nieuprawnionych
zapożyczeń, lub prób manipulacji na tekście, w szczególności gdy:
a) Wynik ogólny Procentowego Rozkładu Podobieństwa (PRP) wynosi co najmniej 30%;
b) Praca zawiera długie fragmenty tekstu zidentyfikowane przez system jako „podobne”;
c) Występuje duża liczba znaków specjalnych lub spoza języka pracy oraz
nierozpoznanych wyrazów;
d) Występuje duża liczba fragmentów innego stylu;
e) Rozkład długości wyrazów w pracy jest znacząco różny od uśrednionego rozkładu wyrazów
w pracach w Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD);
11. Jeżeli w wyniku analizy szczegółowego Raportu Podobieństwa promotor dojdzie do przekonania,
że pracę można uznać za „pracę niebudzącą wątpliwości”:
a) akceptuje wynik kontroli antyplagiatowej.
b) drukuje raport ogólny, pod którym składa podpis i przekazuje go studentowi.

c)
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student składa potwierdzony podpisem promotora wydruk Raportu ogólnego wraz z pracą
dyplomową w odpowiednim sekretariacie wydziału.
Jeżeli w wyniku analizy Raportu Podobieństwa przez promotora praca dyplomowa zostaje uznana
za „pracę budzącą wątpliwości” może podjąć decyzje o:
a) jednokrotnym skierowaniu pracy do poprawy celem wprowadzenia niezbędnych korekt,
a następnie ponownym skierowaniu pracy do sprawdzenia przez JSA z zachowaniem
terminów umożliwiających studentowi złożenie ostatecznej wersji pracy przed końcem
roku akademickiego;
b) niedopuszczeniu pracy do obrony i skierowaniu sprawy do Dziekana jeżeli zachodzi
podejrzenie popełnienia plagiatu.
W przypadku o którym mowa w ust. 12 lit. b) promotor zaznacza odpowiednie pola w Raporcie
Ogólnym JSA, który składa w sekretariacie instytutu oraz powiadamia o tym fakcie
Dziekana. W takim przypadku praca nie zostaje dopuszczona do obrony, zostaje oceniona jako
niedostateczna i nie podlega ocenie przez recenzenta.
W przypadkach, o których mowa w ust. 12 lit. b), dziekan kieruje wniosek o wszczęcie
postępowania dyscyplinarnego wobec studenta do Rektora, który niezwłocznie poleca
przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego .
W razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez studenta przestępstwa Rektor jednocześnie
z poleceniem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego może zawiesić studenta w prawach
studenta do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną.
Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego zebrany materiał potwierdza popełnienie czynu
polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego
utworu, o którym mowa w ust. 15, Rektor wstrzymuje postępowanie o nadanie tytułu
zawodowego do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną oraz składa
zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Załącznik nr 1 do Procedury antyplagiatowej w Akademii Ignatianum w Krakowie

Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej
Imię i Nazwisko Studenta:
Nr albumu:
Oświadczam, że moja praca pt.:
1. została przygotowana przeze mnie samodzielnie*
2. nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 poz. 1191 z późn. zm.) oraz dóbr
osobistych chronionych prawem,
3. nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem w sposób niedozwolony,
4. nie była podstawą nadania dyplomu uczelni wyższej lub tytułu zawodowego ani mnie
ani innej osobie.
5. tekst pracy dyplomowej przekazany promotorowi do weryfikacji w JSA, teksty pracy
dyplomowej w postaci wydruku oraz tekst w postaci pliku elektronicznego są identyczne
Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 15a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) Uczelni przysługuje pierwszeństwo
w opublikowaniu pracy dyplomowej, zaś jeżeli Uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w ciągu
6 miesięcy od jej obrony, student, który ją przygotował, może ją opublikować, chyba że praca
dyplomowa jest częścią utworu zbiorowego. W związku z powyższym oświadczam, że w ciągu
6 miesięcy od daty obrony nie będę publikować pracy dyplomowej bez zgody Uczelni.
…………………………………………
Podpis studenta

Kraków, dn

*Pouczenie: złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy grozi odpowiedzialnością
karną za składanie fałszywych zeznań (art. 233 kodeksu karnego).

